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CLAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata nº80
Realizou-se no dia 8 de fevereiro de 2019, no Centro de Formação Profissional da
Venda Nova, a octogésima sessão plenária do Conselho Local de Ação Social da
Amadora.
Participaram na sessão os membros do Núcleo Executivo e parceiros do CLAS (listagem
de participantes em anexo).
Esta sessão teve como agenda de trabalhos:
1) Aprovação da ata da sessão plenária anterior;
2) Adesão de novas instituições ao CLAS:
- Lions Club da Amadora:
-ANADIC – Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento, Investigação e
Comunidade.
3) Emissão de Pareceres às candidaturas ao Programa Escolhas 7G:
- Apresentação dos projetos submetidos;
- Apresentação e validação dos pareceres emitidos pelo NE do CLAS;
4) Apresentação do projeto “Oficina de Limpeza” – Fundação Afid;
5) Assuntos diversos.
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira deu início à reunião,
dando as boas vindas aos parceiros. A Dra. Sónia Ciríaco deu também as boas
vindas aos parceiros às instalações do Centro de Formação da Venda Nova.
Passou-se seguidamente à votação da ata da sessão plenária anterior. Não havendo
alterações a assinalar, a ata foi aprovada com uma abstenção.
Seguidamente, passou-se ao ponto da adesão de novas instituições ao CLAS. Fez a sua
apresentação aos parceiros o Lions Clube da Amadora.
Passou-se de seguida à votação, tendo sido o pedido de adesão ao CLAS aprovado por
unanimidade.
A representante da ANADIC - Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento,
Investigação e Comunidade não esteve presente na sessão por motivos imprevistos,
pelo que a apresentação foi adiada para a próxima sessão plenária.
Passou-se de seguida ao ponto da Emissão de Pareceres às candidaturas ao Programa
Escolhas 7G, tendo os vários projetos candidatos feito uma apresentação do trabalho
que pretendem desenvolver no município nos próximos 2 anos.
Os projetos apresentados foram os seguintes:
- Projeto “Mira Jovem – Eco Embaixadores” Associação Raízes – Catarina Carvalho;
- Projeto “Percursos Acompanhados” – CESIS – Marli Godinho;
- Projeto “Futuro Na nos mó” - Moinho da Juventude – Raquel Rodrigues;
- Projeto “É para Ti” – Cooptécnica Gustave Eiffell – Não estiveram presentes para a
apresentação do projeto;

- Projeto “Boba Studio” – Associação de Jardins Escola João de Deus – Mariana Levy;
- Projeto “A Rodar no Bairro” – OMEP – Rita Gomes;
- Projeto “Cool Brave” – Pressley Ridge – Ana Vaz.
De seguida a Dra. Rute Gonçalves apresentou a grelha utilizada para a emissão de
pareceres, tendo sido apresentadas ao Plenário as seguintes candidaturas ao Programa
Escolhas e respetivos Pareceres:
Designação do
Projecto
(Cool) BRAVE
“Percursos
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É para Ti
Mira Jovem – Eco
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A Rodar no Bairro
Boba Studio
Futuro Na Nós Mó
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Território
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Est. Militar da Damaia
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Cooptécnica – Gustave
Eiffel
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Assoc. Raízes

Casal da Mira

Favorável

OMEP
Assoc. Jardins Escola
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Bº Casal do Silva
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Bº Casal da Boba

Favorável

Cova da Moura

Favorável

Depois de apresentados aos membros do CLAS os pareceres elaborados pelo N.E. nos
dias 18 e 25 de janeiro de 2019, procedeu-se à votação dos mesmos tendo sido
aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo NE do CLAS.
Seguidamente, passou-se à apresentação do novo projeto “Oficina de Limpeza”, tendo
a Dra. Ana Moreno feito um breve enquadramento do Projeto, no âmbito do PEES e
a tendo a Dra. Ana Cristina Fernando da Fundação Afid feito a apresentação do
projeto. Trata-se de um projeto piloto e inovador ao nível das autarquias. O objetivo
do projeto é fazer as grandes limpezas em casas de pessoas idosas com mais
dificuldades de mobilidade a preços mais acessíveis. Pretende-se também abranger
mais pessoas que estejam sozinhas e que não são acompanhadas por nenhum tipo de
resposta.
A Dra. Adélia Gomes do Hospital Fernando da Fonseca perguntou como são feitas as
sinalizações dos pedidos e se o idoso não tiver Cartão 65+ se pode fazer o pedido do
Cartão e da limpeza em simultâneo. A Dra. Ana Moreno respondeu que as
sinalizações deverão ser feitas para a DIS através de formulário próprio e que caso a
pessoa ainda não tenha o Cartão 65 + pode pedir as duas coisas simultaneamente.
A divulgação do projeto será feita a partir de hoje nas redes sociais e sites
institucionais e já podem começar a ser encaminhados pedidos.
Relativamente aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões:
- A Dra. Susana Nogueira informou que foram realizadas eleições para a presidência
da CPCJ Amadora, tendo sido eleita para o cargo a Dra. Ana Neves.
- Informou também que se vai realizar no dia 9/02 em Lisboa o 4º Encontro Regional
para a intervenção integrada pelo fim da Mutilação Genital Feminina. A AJPAS irá fazer
uma apresentação da metodologia do trabalho em rede para o combate à MGF;
- Foi também dada informação acerca do Encontro sobre a Rede Social que se vai
realizar no próximo dia 19/02 nos Recreios da Amadora. Esta iniciativa está incluída no
âmbito do Ano Nacional da Colaboração 2019;

- O Dr. Miguel Alves da SCMA informou os parceiros da realização de uma Cimeira
Local que se vai realizar no dia 29/03;
- A Dra. Ana Costa apresentou as Fichas de Monitorização do PEES, que servirão para
realizar a monitorização das ações do Plano. Estas fichas serão enviadas para cada
instituição envolvida e que têm responsabilidade na execução das ações.
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.30 horas.

